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ก ำหนดกำรเดินทำง  

เดือน มีนำคม 2560           วนัท่ี  31 มี.ค.-2เม.ย. 

เดือน เมษำยน 2560          วนัท่ี  7-9/21-23/28-30 

เดือน พฤษภำคม 2560      วนัท่ี  5-7/12-14/19-21/26-28 

เดือน มิถนุำยน 2560         วนัท่ี  2-4/9-11/16-18/23-25 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง   สนำมบินสวุรรณภมิู – ฮ่องกง – วดัแชกงหมิว – โรงงำนจิวเวอรร์ี ่– รำ้นหยก –               

         อ่ำวรพีลสัเบย ์– เขำวิคตอเรยี – ลงเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES  

04:30 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์M ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู5-6 อำคำรผ ูโ้ดยสำรขำ

ออกระหว่ำงประเทศ สำยกำรบินคำเธ่ย ์แปซิฟิค(CX) โดยมีเจำ้หนำ้ท่ีของบรษิทัฯ    คอยอ ำนวยควำมสะดวก

แกท่่ำน ในกำรตรวจเช็คเอกสำร สมัภำระ และท่ีนัง่กอ่นออกเดินทำง 

06:30 น.  น ำท่ำนเดินทำงส ู ่เกำะฮ่องกง โดยเท่ียวบินท่ี CX 616 

10:30 น. ถึงสนำมบินฮ่องกง Chek Lap Kok เกำะลนัเตำ   หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร จดุนัดพบประตทูางออก น าท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า 

เป็นสะพานแขวนส าหรับรถยนตแ์ละรถไฟที่ยาวที่สดุของโลกมรีะยะทาง2.2กิโลเมตรซ่ึง

ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ดงัระดบัโลกนอรแ์มน ฟอสเตอร ์ระหว่างทางท่านจะ

ไดช้มวิวทิวทัศนข์องเกาะฮ่องกง จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัแชกงหมิว เพื่อสกัการะ

เทพเจา้แชกง และใหท้่านหมนุกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถา้หมนุ 3 รอบ จะขบัไล่สิง่ชัว่

รา้ยและ น าแต่สิ่งดีๆ มาให ้ชาวฮ่องกงนิยมไปสกัการะที่วัดนี้ในวันขึน้ปี ใหม่ จากนัน้

น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนจิวเวอรร์ี่ ที่ขึน้ชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซนท์ี่ไดร้ับรางวลั

อนัดบัยอดเยี่ยม และรา้นป่ีเซ่ีย สตัวน์ าโชคลาภ,ความมัง่ม ี

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เขำวิคตอเรยี ที่มคีวามสงู 397 เมตร เพลดิเพลนิการถ่ายรปู 

เกาะฮ่องกง เกาลนู นิวเทอริเทอรร่ี์ ตลอดจนเกาะใหญ่เกาะนอ้ยในทะเลจีนใต ้จากนัน้น า

ท่านสักการะเจา้แม่กวนอิมและขอ พรจากเทพเจา้ไซ่ซ่ิงเอี๊ยที่ชายหาดน ้าตื้นที่ อ่ำว

รีพลสัเบย  ์ไหวพ้ระ ขอพร องค์เจา้แม่กวนอิม ริมหาด ที่สิ่งหลายๆ คนมาขอแลว้ก็

สมหวังกันบ่อยครั้ง ใหท้่านได ้รับพลัง 1 ในจดุฮวงจุย้ ที่ดีที่สดุในฮ่องกง ศาลาแปด

เหลี่ยม หรือแมก้ระทัง่ไดข้า้มสะพานต่ออาย ุที่เชื่อว่าเมื่อไดเ้ดินขา้ม 1 รอบ จะต่ออายไุด้

ถึง 3 ปี จากนั้น น าทกุท่าน เดินทางสู่ ท่าเรือ Kai Tak  เพื่อท าการเช็คอินท์ ขึ้นเรือ 
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ส าราญ DREAM CRUISES สามารถเช็คอินทไ์ดต้ัง้แตเ่วลา 18.30-20.30 น. (ผูโ้ดยสารทกุท่านจ าเป็นตอ้งร่วมชมการ

สาธิตการใชอ้ปุกรณค์วามปลอดภยัตา่ง ๆ ในกรณีฉกุเฉิน) 

ขอ้มูลส าหรับ DREAM CRUISE  

เป็นเรือขนาด  151,300 ตัน 

ประกอบด้วย 18 ชั้น รองรับ

ผูโ้ดยสารไดท้ัง้หมด 3,352 ท่าน 

มีจ านวน 1,674 หอ้ง มี จ านวน

หอ้งอาหาร และบาร ์มากกว่า 35 หอ้ง สวนน า้ประกอบดว้ย WATERSLIDES 6 ชิน้ 

 บนชัน้16 และ ชัน้21  รวมถึง การเลน่ ROPES COURSE และลานโบวล์ิง่จ านวน 4 เลนส ์ 

ที่ปีนผา สนามบาสเก็ตบอล ทกุท่านจะไดพ้บกบัเรือส าราญล าใหม ่และขนาดใหญ่ที่สดุในเอเซียแปซิฟิตในขณะนี้ 

21.30น. เรอืส ำรำญเคลื่อนออกจำกท่ำเรอื Kai Tak  ส ู่

น่ำนน ้ำสำกล  

 (อาหารเย็น สามารถเลอืกรบัประทานไดบ้นเรือ

ส าราญ  มใีหเ้ลอืก หลากหลาย เมนอูาหาร 

นานาชาต ิ ใหท้่านไดล้ิม้ลอง จากนัน้ ใหท้่านได้

อิสระ พกัผอ่น ไปกบักิจกรรมตา่ง ๆ  บนเรือส าราญ ไมว่่าจะลองเตน้แอโรบิค หรือ ใชบ้ริการสระว่ายน า้ 

 หรือ เขา้หอ้งพกั ที่สดุแสนจะสบาย ราวกบัว่า ท่านไมไ่ดพ้กัผอ่นอยู่บนเรือส าราญ 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   อิสระพกัผอ่น หรอื เลือกท ำกิจกรรมต่ำงๆ  บนเรอืส ำรำญ GENTING  DREAM 

เชำ้  อิสระม้ือเชำ้กบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมนบูนเรอืส ำรำญ 

 ใหท้กุท่าน ไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศัย 

และ เลอืกท ากิจกรรมตา่ง ๆ พรอ้ม

สิง่อ านวยความสะดวกบนเรือ ไมว่่า

จะเป็นการแขง่ขนั กีฬา การเตน้แอโร

บิค และ อื่น ๆ อีกมากมายทีเ่ราขอ

แนะน าใหไ้มค่วรพลาด คือ โรงละคร

ขนาดใหญ่ กบั โชว ์ที่สดุแสน จะตืน่

ตา ตืน่ใจ ส าหรับท่านที่ตอ้งการ หนี

ความวุ่นวาย จะเลอืกเดนิรับลมทะเล 

ในสว่นของพืน้ที่ วิ่งจอ๊กกิ้ง ก็ยงัได ้

ดแีค่ไหน ถา้เย็นวนันัน้ ไดเ้ห็นพระ

อาทิตยก์ าลงัตกลงทะเล สว่นในยาม

ค า่คืน ส าหรับนกัท่องราตรี ก็มผีบั และ เลาจน ์ใหไ้ดข้ยบัตวัไปตามเสยีงเพลง 

อิสระม้ือกลำงและม้ือค ่ำกบักำรเลือกรบัประทำนอำหำรนำนำชำติท่ีมีใหเ้ลือกหลำกหลำยเมน ู

  สง่ทกุท่านเขา้นอน ฝันด ีราตรีสวสั หรือ ท่านไหน ยงัไมจ่ใุจกบับรรยากาศ เราขอเชญิใหค้ณุมาลองมองทอ้งฟ้าในยาม

ค า่คืน ที่แสงดาว พรอ้มหยอกเยา้ และ ทกัทายคณุ ก่อนสง่คณุเขา้หอ้งพกั ในแบบที่คณุเลอืก ใหท้กุท่าน พกัผอ่น ตาม

อธัยาศัย หรือ จะ เดนิรับลม ชมทอ้งฟ้า สมัผสั ดวงดาวที่ รายลอ้มบนดาดฟ้าเรือ  
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วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      อิสระชอ้ปป้ิง หรอืซ้ือทวัรเ์พ่ิม -  สนำมบินฮ่องกง - กรงุเทพฯ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้บนเรอืส ำรำญ DREAM CRUISES 

08.00น.  เรอืส ำรำญเทียบท่ำ ท่ำเรอืKai Tak  

น าท่านชม Wong Tai Sin Temple (หว่องไท่ซิน) น าท่านนมสัการ เทพเจา้

หวังตา้เซียน ณ วดัหวงัตำ้เซียน หนึ่งในวัดที่โดง่ดงัที่สดุของฮ่องกง เทพ

ซ่ึงขึ้นชื่อในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่น าธปู 

และ ของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เร่ืองความรักไปจนถึงฤกษ์

มงคลในการท าธรุกิจ หรือตามที่คนไทยเรียกกนัอย่างคุน้ปากเป็นภาษาจีน

แตจ้ิ๋วว่า “วัดหวังตา้เซียน”นัน้เป็นวัดลทัธิเตา๋ท่ีชาวฮ่องกงและนกัท่องท่อง

ที่ เดินทางมาเที่ยวฮ่องกงโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนใหค้วามศรัทธากนั

มาก วัดนี้มีอายกุว่ารอ้ยปี  ละไดช้ื่อว่าเป็น  วัดที่ใครมาขอพรอะไร จะสม

ปรารถนาไปเสียทกุสิ่ง เดิมทีวัดนี้เป็นเพียงศาลเจา้เล็กๆ ในย่าน Wan Chai 

ทางเกาะฮ่องกง ภายหลงัไดม้กีารรวบรวมเงนิบริจาคแลว้ยา้ยวดัมาตัง้อยู่บนเกาะเกาลนูในที่ปัจจบุนั 

เท่ียง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภคัตำคำร 

ใหเ้วลาทกุท่านได ้อิสระชอ้ปป้ิงท่ี ถนนจิมซำจ ุ่ย ขึน้ชือ่ว่ามา

เที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช็อปป้ิง เพราะ ฮ่องกงถือ

เป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน ้าลึกส าหรับขนถ่ายสินค้า 

นับเป็นประตสู ู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได ้สินคา้แบ

รนดเ์นมมากมายเลยมขีายราคาไมแ่พงที่ฮ่องกง แหลง่ช็อปป้ิง

ส าคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝัง่เกาลนูที่มีย่านช็

อปป้ิงดงั ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Marketถนนนาธานมรีา้นคา้ตลอดสองขา้ง

ทาง ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ู ่สนำมบินฮ่องกง 

21.25 น. เหิรฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี CX 617   

23.15 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ 

 

***************************************************************************************************************************** **************************** 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลง หรอืยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ  

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 
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อตัตำค่ำบรกิำร 

 

 

 

 

 

พีเรยีดเดินทำง 

 

MAR 31 MAR -2 APR 

MAY  12-14/19-21/26-28 

JUN  2-4/9-11/16-18/23-25 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  

3 วนั 2 คืน BY CX 

INSIDE OCEAN VIEW BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
26,900 30,900 33,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียวช ำระ

เงินเพ่ิม 
13,900 16,900 20,000 

รำคำส ำหรบั 

ผ ูใ้หญ่ ท่ำนท่ี 3 
20,900 23,900 25,900 

พีเรยีดเดินทำง 
MAR 24-26 

APR  21-23 

 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  

3 วนั 2 คืน BY CX 

INSIDE OCEAN VIEW BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
27,900 31,900 34,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว

ช ำระเงินเพ่ิม 
13,900 16,900 20,000 

รำคำส ำหรบั 

ผ ูใ้หญ่ ท่ำนท่ี 3 
21,900 24,900 26,900 

http://www.thaicruiseholiday.com/
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พีเรยีดเดินทำง 

 

APR  28-30 

MAY  5-7 

 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  

3 วนั 2 คืน BY CX 

INSIDE OCEAN VIEW BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
29,500 33,500 36,500 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว

ช ำระเงินเพ่ิม 
13,900 16,900 20,000 

รำคำส ำหรบั 

ผ ูใ้หญ่ ท่ำนท่ี 3 
23,500 26,500 28,500 

พีเรยีดเดินทำง 

 

   FEB  10-12 

APR  7-9 

 

HONGKONG  

DREAM CRUISES  

3 วนั 2 คืน BY CX 

INSIDE OCEAN VIEW BALCONY 

รำคำผ ูใ้หญ่ 

พกัหอ้งละ 2 ท่ำน 
30,900 34,900 37,900 

รำคำส ำหรบัพกัเด่ียว

ช ำระเงินเพ่ิม 
15,000 18,000 21,000 

รำคำส ำหรบั 

ผ ูใ้หญ่ ท่ำนท่ี 3 
24,900 27,900 29,000 
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อตัรำน้ีรวม:  

1. ค่าตัว๋ เคร่ืองบินไป-กลบั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ฮ่องกง-กรงุเทพฯ โดยสายการบินคาเธยแ์ปซิฟิค (และตอ้งเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

กรุ๊ปเท่านัน้) 

2. ค่าภาษสีนามบินและ ค่าภาษนี า้มนั ณ วนัที่ 01 กมุภาพนัธ ์2560 หากทางสายการบินมกีารเรียกเก็บเพิ่มจากวนัดงักล่าว ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการเรียกเก็บจากท่านตามเป็นจริง 

3. ค่าหอ้งพกับนเรือส าราญตามแบบ ที่ท่านไดท้ าการจอง และ คา่อาหารหอ้งอาหารปกต ิและกจิกรรมบนเรือส าราญทีเ่ป็นแบบไม่

ตอ้งช าระเงนิเพิ่ม สว่นของค่าภาษที่าเรือไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัรแ์ลว้ 

4. ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามระบไุวใ้นรายการ (ไมส่ามารถคืนเป็นเงนิได ้เนือ่งจากทาง บริษทัฯ ตอ้งจองและ ซ้ือตัว๋ลว่งหนา้) 

5. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ ตามกฎหมายไมอ่นญุาตใหข้บัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั  

6. ค่าบริการน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณน์ าเทียว คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

7. ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำน้ีไม่รวม :  

1. ค่าทิปพนกังานบนเรือ 220 HKD/ท่าน และ ค่าทิปพนกังานขบัรถ,ค่าทิปไกดแ์ละ หัวหนา้ทวัร ์ท่านละ 60 HKD/วนั/คน 

2. ค่าด าเนนิการท าหนงัสอืเดนิทางหรือค่าธรรมเนยีมในการยื่นใบอนญุาตเขา้-ออกเมอืงส าหรับคนตา่งดา้ว 

3. ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดืม่ และ อาหารนอกเหนอืจากที่ระบไุว ้

เงือ่นไขการเดนิทาง 

รำยละเอียดเพ่ิมเติม 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีมผีูเ้ดนิทางต า่กว่า 20 คน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตอุันเนื่องมาจากการล่าชา้ของสาย

การบิน,การนดัหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการก่อวินาศภยั,การก่อจลาจล,อบุตัเิหต ุฯลฯ โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบตัทิางธรรมชาต ิอาทิ สนึาม,ิแผน่ดนิไหว,ภเูขาไฟ,ระเบิด,อทุกภยั,วาต

ภยั ฯลฯ อนันอกเหนอืจากการควบคมุของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ตามจริงเท่านัน้ เชน่ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

,ค่าวางมดัจ าหอ้งพกั 

 

 

 

ส ำหรบัผ ูใ้หญ่  

และเด็ก อำย ุ02-12 ปี 

สว่นท่ีตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 

ค่ำทิปส ำหรบัพนกังำนบนเรอื 

220 HKD / PAX 

ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ / ไกคท์อ้งถ่ิน / หวัหนำ้ทวัร ์

120 HKG / PAX 

 

ส ำหรบัเด็ก อำยตุ ่ำกว่ำ 02 ปี 

ไม่ตอ้งตอ้งช ำระเงินเพ่ิม 
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กำรช ำระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงนิค่ามดัจ าทวัรเ์ป็นจ านวน 10,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ท่าน หลงัจากมกีารท าจองส ารองที่นัง่แลว้ 2 

วนัท าการ ส าหรับการจองทวัรส์ว่นที่เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบริษทัฯ จะขอสงวนสทิธิ์ใน

การคืนเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 

กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนัท างาน มฉิะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ

ทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลกิหลงัออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในตา่งประเทศ  

เหตกุารณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรือสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเขา้เมอืงพิจารณาแลว้  

ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่ับผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่ง

ดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 
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